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  جدول أعمال اجللسة السابعة عشرة 

صباحا ١٠:٠٠م الساعة ١٨/٢/٢٠٠٨اإلثنين   

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 
 . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
مجلس النواب بخصوص رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس    •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مـشروع    ما  
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنـة      ( .قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني    

 ).الخدمات
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •

انون بـشأن إنـشاء الهيئـة       انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع ق      
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة     . (الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية    

 ). الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •

.  م٢٠٠٤ للدولة لسنة    انتهى إليه مجلس النواب بخصوص الحساب الختامي      
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، مع إخطـار          (

 ). لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
رسالة سعادة السيد ليفينوس أوسوجي أمين عام رابطة مجـالس الـشيوخ             •

ة والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمرفق بها رسال         
 .المجلس التشريعي في شرق أفريقيا حول الوضع في جمهورية كينيا
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السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علـي آل خليفـة وزيـر العـدل                 -٤

والشؤون اإلسالمية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبـدالنبي العـريض           
، ٣٧١، ٣٣٧(بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المـواد    

من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون    ) ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢
م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة        ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(رقم  

 . الوزير عليه
 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـؤون    -٥
 والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سـعيد الـصالح           مجلس الوزراء، 

بشأن األضرار الناتجة عن وضع أبراج الهاتف النقال وسط األحياء السكنية،           
وبشأن القيام بدراسة من جهة مختصة ومحايدة للتأكد مما يترتب على هـذه            

 . األبراج من أخطار، ورد سعادة الوزير عليه
 

ادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزيـر        السؤال الموجه إلى صاحب السع     -٦
الصحة، والمقدم من سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن مدى مالءمة 
الخدمات التي تقدم من قبل المراكـز الـصحية لـذوي اإلعاقـة، والخطـط               

 . المستقبلية للوزارة في هذا الشأن، ورد سعادة الوزير عليه
 

التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة       مشروع قانون ب  أخذ الرأي النهائي على      -٧
) ٨٣(لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         

 .م٢٠٠٧لسنة 
 

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون        أخذ الرأي النهائي على    -٨
م في شأن األوسمة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(رقم  

 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٠١(
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قـانون بـشأن           -٩
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمـة            
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لـسنة  ) ٨(المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم         
 . م٢٠٠٧

 

تراح بقانون بتعـديل  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص االق    -١٠
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 . م١٩٧١لسنة ) ١٢(
 

 .ما يستجد من أعمال -١١
 


